Zápis z jednání zastupitelstva obce Probulov
ze dne 22.06.2012

Místo konání : místní restaurace
Čas
: 18.00 hod,
Přítomni
: Maňák,Němec,Dvořák,Háchová a dále dle prezenční listiny

Program

:

1) zahájení
2) závěrečný účet obce
3) změna zařazení ceny pozemku do evidence
4) pasport rybníka v Dolech
5) informace starosty
6) diskuze,různé a závěr

ad1) starosta přivítal přítomné a navrhl,aby zápis provedl p. Němec a zápis ověřil p. Dvořák
a sl. Háchová.Tento návrh byl jednomyslně přijat
ad2) starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2011.K tomuto
dokumentu nebyla vznesena žádná připomínka.
Zastupitelstvo obce poté závěrečný účet obce Probulov za rok 2011 spolu se zprávou o
výsledku přezkumu hospodaření vyhotoveným Krajským úřadem schválilo.Zastupitelstvo
obce souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2011 a to bez výhrad.Při přezkumu byly
zjištěny chyby a nedostatky,které budou napraveny do 31.01.2013.
ad3) starosta seznámil přítomné se stavem žádosti o legalizaci stavby hráze rybníka
v Dolech z hlediska stavebního úřadu a zapsání stavby do katastru.Na základě jednání na
Okresním úřadě vyvstává nutnost provést pasport této stavby.K tomu je třeba především
provést zápis geometrického plánu a zhotovení projektové dokumentace stavby.Náklady
na všechny tyto potřebné materiály jsou odhadem ve výši 40-50 tis. Kč.
Po diskuzi, která se týkala především nutnosti kolaudace stavby hráze rybníka v Dolech se
záměrem vyčištění rybníka a rekonstrukce hráze, zastupitelstvo jednomyslně schválilo
záměr nechat vyhotovit pasport této stavby.
ad4) starosta informoval přítomné o faktu změny velikosti pozemku p.č. 1118/1, kdy při
vyhotovení geometrického plánu bylo zjištěno, že tento pozemek má správně rozlohu
6116m2 namísto 5925m2, jak bylo uváděno v minulosti.
V této souvislosti je třeba provést změnu v účetních záznamech obxce s tím, že tento
pozemek má cenu 75 043,32.-Kč.
Zastupitelstvo schvaluje tuto změnu s tím, že takto bude v účtech obce změna provedena.
Dále starosta obce seznámil přítomné se stavem nájemních smluv na obecní
pozemky,především upozornil na neplnění ustanovení nájemních smluv ze strany p. Mály
Josefa jako nájemce.Po diskuzi zastupitelstvo rozhodlo o revizi a aktualizaci všechn
nájemních smluv s tím, že předseda finančního výboru p. Dvořák byl pověřen,aby do

příštího zasedání zastupitelstva obce připravil přehled všech nájemních smluv,kde je
uvedena obec Probulov jako pronajímatel s eventuálními návrhy na aktualizaci.
Na závěr jednání byl připomenut termín ekologického svozu nebezpečného odpadu, který
byl stanoven na 30.06.2012 v době od 09.00 – 11.00 hod.
Poté bylo zasedání zastupitelstva obce Probulov ukončeno.

V Probulově,dne 23.06.2012
Zapsal : Jan Němec

…………………………………………….

Ověřil :
Zdeněk Dvořák

……………………………………………….

Lenka Háchová

……………………………………………………

Starosta obce : Roman Maňák

……………………………………………………….

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Probulov ze dne 22.06.2012

č.20/12

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Probulov spolu se
zprávou o výsledku přezkumu hospodaření vyhotoveným Krajským úřadem
a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2011 a to bez výhrad.
Při přezkumu byly zjištěny chyby a nedostatky, jež budou napraveny
nejpozději do 31.01.2013.

č.21/12

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu výměry pozemku p.č. 1118/1 a její
ceny v inventarizaci na novou cenu 75 043,32 Kč.
Geometrickým plánem č. 230-18/212, jež vyhotovila GK Richarda Košky, se
sídlem Nádražní 7d,Písek, bylo při využití výpočtu výměry s vyšším kódem
způsobu určení výměry ( § 29,odst.1,písm.c vyhlášky č.26/2007 Sb. zjištěno
že parcela p.č. 1118/1 má výměru 6116m2 namísto 5925m2
zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
odpovídajícímu věcnému břemenu s E.ON Distribuce na pozemku
p.č. 1201,89/1 v katastrálním území Probulov v souladu se záměrem
realizace stavby „Probulov,Jakl,úprava NN,kabely NN“

č.22/12

V Probulově,dne 23.06.2012

Zapsal : Jan Němec

………………………………………………………..

Ověřil : Zdeněk Dvořák

…………..…………………………………………

Lenka Háchová

Starosta obce : Roman Maňák

……………………………………………………

…………………………………………………………..

